Mødereferat, bestyrelsesmøde
Mødedato:
Ordinært bestyrelsesmøde d. 2.oktober 2018.

Deltagere
Tilstede: Finn Pedersen (FP), Sven-Erik Vad (SEV), Daniel Hellseø (DH), Jes E. Matthiesen (JM),
Viggo Hansen(VH), Helge Mathiesen (HM), Torben Tang (TT)
Afbud:

Dagsorden
1. Orientering om bestyrelsens planlagte udflugt. Ny dato skal findes. Nye Datoer er d.13 eller
d. 27 okt.
Meld venligst tilbage til Viggo

2. Orientering om driften
1. EL-fej er afhjulpet ved at forsinke alarmen 15 sek, problemet anses for løst.
2. Filter på værk kører efter hensigten igen
3. Boring 2 skal undersøges nærmere, ikke betydning or drift, men kontraventil er
muligvis defekt.
Vi bør tage stilling til, om boringen skal bibeholdes, da den pt. ikke er i drift. Hvis
denne nedlægges skal der etableres noget et andetsteds som backup. PT er det ikke
kapacitetsproblemer, men på sigt kan den ikke undværes.
4. Boring på Bakken ønskes sløjfet og flyttet til andet egnet sted. Der igangsættes
undersøgelser. Indtil videre afventes resultat af kommunens vandplanlægning.
3. Okker
Undersøgelse af arsenindhold i okker fra bundfældningstanken er under grænseværdi, og
kan afhændes til Pøl Biogas
f
4. Vanding af sportspladsen
Problem med vanding af baner drøftet. Der tages kontakt til rette vedkommende
5. Tomgangs natforbrug er stadig meget højt Leif Koch undersøger, nærmere herom på
kommende møde
6. Fælles stophaner på Stevninggade 18 etablereret
To nye stikledninger og to nye stophaner Lodsejer og værk deles om udgifter hertil
7. Lækage Sebbelundvej 28
Stikledning defekt, ikke målt vandmængde ejer skal sørge for reparation. Er aftalt og sat i
gang.
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8. Ændring af flg. lyskryds. Vestergade , Nordborgvej
Beslutning om, at der i forbindelse med omlægning af vej etableres ny flowmåler til
området Dyndved/Stolbro

9. Orientering ang. Vandsektorloven
Nyt fra SEV, arbejdet sættes midlertidigt i bero. Indtil der er nyt fra lovgivningen
der orienteres løbende løbende
10. evt.
plan for bestyrelsesmøder for det kommende år. Der foreslås møde ca. hver 3. måned
Delregnskalb fremlagt og kommenteret
Termofoto af tavler mangler stadig
udskiftning af vandure køre stadig
LER se sidste ref
Drøftesle af forurening i vandur (runevænget)

Næste møde:
Ikke aftalt
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